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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1  Latar Belakang 

Energi merupakan aspek penting dalam kehidupan, yang dibutuhkan oleh 

berbagai makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Suatu negara 

menggunakan berbagai jenis energi untuk berbagai kegiatan, sumber energi 

seperti bahan bakar fosil, mineral alam merupakan topik penting dalam ekonomi 

dan politik. Iklim dan ekosistem bumi juga dijalankan oleh energi radiasi yang 

didapat dari matahari, juga energi geothermal didapat dari dalam bumi, dan dapat 

dikonversikan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. 

Indonesia masih mengandalkan sumber daya energi fosil dan salah satu yang 

masih digunakan adalah energi minyak dan gas bumi. Energi ini digunakan 

sebagai tulang punggung dan komponen utama penghasil energi di Indonesia. 

Namun, kenyataan yang perlu dihadapi penggunaan minyak dan gas bumi sebagai 

tulang punggung produksi energi terus berkurang, terlebih lagi minyak bumi 

merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Diperlukan solusi agar 

eksplorasi dan eksploitasi tetap berjalan efektif dan efisien. Salah satu cara adalah 

dengan melakukan analisis geokimia untuk mengetahui karakteristik batuan induk 

kemudian menentukan titik yang tepat dalam penentuan lokasi potensi 

hidrokarbon. Salah satu tahap analisis dalam geokimia adalah dengan 

menggunakan rock eval pyrolisis untuk dapat mengetahui kualitas pada batuan 

induk. Kemudian setelah melakukan analisis geokimia, dibuatlah permodelan 

cekungan yang dapat memberikan informasi mengenai kematangan batuan induk 

dan waktu hidrokarbon mengalami ekspulsi. 

Salah satu contoh cekungan yang memiliki prospek hidrokarbon di 

Indonesia adalah Cekungan Akimeugah. Cekungan ini terletak di Provinsi Papua 

Barat. Menurut Meizarwin (2003) petroleum system yang bekerja pada daerah ini 
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adalah sebagai berikut : source rock diinterpretasikan pada formasi Kopai dan 

reservoir rock berada pada formasi Woniwogi. Berdasarkan penelitian Badan 

Geologi (2012) cekungan ini memiliki cadangan minyak bumi sebesar 22,77 BBO 

serta cadangan gas bumi sebesar 28,92 TCF. Perkiraan data ini diperoleh dari hasil 

pengeboran pada salah satu sumur yang memiliki kolom minyak bumi sebesar 58 

meter.  

Hasil pemodelan kematangan batuan induk menurut Yudha Situmorang 

(2017) menunjukkan bahwa Cekungan Akimeugah akan mulai mengalami 

pematangan thermal serta terjadi ekspulsi hidrokarbon pada umur Miosen. Namun 

penelitian tersebut masih belum melakukan kalibrasi terhadap data batimetri dan 

ketebalan bidang erosi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan 

kematangan batuan induk dengan kalibrasi data berupa batimetri dan ketebalan 

bidang erosi sehingga dapat diketahui waktu pematangan batuan induk yang lebih 

akurat.  

 

I.2  Masalah Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai umur dan 

tingkat kematangan batuan induk yang ada pada Cekungan Akimeugah. 

 

I.3  Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada sumur K-1, sumur A-1X, dan B-1X. Dimana 

ketiga sumur ini terdapat pada Cekungan Akimeugah, Papua. Objek penelitian 

dilakukan pada beberapa formasi yang ada di Cekungan Akimeugah, yaitu Buru, 

Klasafet, Upper Yawee, Adi, Lower Yawee, Sirga, Faumai, Ekmai, Piniya, Woni 

Wogi, Kopai (Kembelangan), Aiduna, Modio, dan Pre Modio. Penelitian akan 

lebih difokuskan terhadap karakteristik geokimia dan tingkat kematangan pada 

batuan yang ada pada beberapa formasi tersebut.  
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I.4  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui karakteristik batuan induk pada Cekungan Akimeugah 

menggunakan analisa geokimia yaitu rock eval pyrolisis dan vitrinite 

reflectance. 

b. Mengetahui sejarah pemendaman berupa umur dan tingkat kematangan 

batuan induk pada cekungan Akimeugah. 

c. Menentukan potensi batuan induk pada Cekungan Akimeugah. 

 

I.5  Ruang Lingkup Penelitian 

I.5.1  Lingkup Wilayah 

  Cekungan Akimeugah adalah salah satu cekungan yang berada di utara 

Merauke Ridge yang memisahkan dengan Cekungan Arafura. Selain itu pada 

bagian utara cekungan ini dibatasi dengan Papua Fold Thrust Belt yang 

memisahkan dengan beberapa cekungan lain. Cekungan Akimeugah 

merupakan salah satu cekungan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng 

yaitu Eurasia, Pasifik dan Australia. Pada awal terbentuknya cekungan ini 

berupa cekungan passive margin dan cekungan foreland yang terletak di 

sebelah utara benua Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Cekungan Akimeugah (Badan Geologi, 2012) 

  Cekungan ini memiliki batas dengan beberapa cekungan besar yang ada 
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di Indonesia, pada bagian utara cekungan ini berbatasan dengan Cekungan 

Cendrawasih, Waipoga, dan Jayapura. Pada bagian selatan cekungan ini 

berbatasan dengan Cekungan Aru-Tanimbar, Wokam, Arafura, dan Sahul. 

Pada bagian barat cekungan ini berbatasan dengan Cekungan Bula, Bintuni, 

dan Lengguru. 

I.5.2  Lingkup Pembahasan 

Penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan model kematangan dari 

waktu ke waktu untuk menjelaskan tingkat kematangan dari masing-masing 

batuan induk yang ada pada cekungan. Permodelan yang digunakan adalah 

model 1D skala sumur. 

 

I.6  Penelitian Terdahulu 

Menurut Harahap (2012), Cekungan Akimeugah secara umum memiliki 5 

fase tektonik yaitu fase pre rift, syn rift, post rift, passive margin, dan convergence 

phase. Dari hasil tektonik tersebut didapatkan beberapa formasi pada cekungan ini, 

diantaranya adalah Formasi Kariem, Formasi Kemum, Formasi Modio, Formasi 

Aiduna, Formasi Tipuma, Formasi Kopai, Formasi Piniya, Formasi Woniwogi, 

Formasi Piniya, Formasi Ekmai, Formasi Jas, Formasi Faumai, Formasi Sirga, 

Formasi Adi, Formasi Upper Yawee, Formasi Klasafet, dan Formasi Buru. 

Sebagian besar formasi yang ada memiliki litologi berupa shale. Menurut 

Meizarwin (2003) petroleum system yang bekerja pada daerah ini adalah sebagai 

berikut : source rock diinterpretasikan pada formasi Kopai dan reservoir rock 

berada pada formasi Woniwogi. Berdasarkan penelitian Badan Geologi (2012) 

cekungan ini memiliki cadangan minyak bumi sebesar 22,77 BBO serta cadangan 

gas bumi sebesar 28,92 TCF. Perkiraan data ini diperoleh dari hasil pengeboran 

pada salah satu sumur yang memiliki kolom minyak bumi sebesar 58 meter. 

Cadangan gas yang besar pada cekungan ini didukung pula dari hasil 

penelitian geokimia pada cekungan ini telah dilakukan sebelumnya oleh Yudha 

Situmorang (2017). Berdasarkan penelitian tersebut terlihat bahwa sebagian besar 
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formasi yang berpotensi sebagai source rock memiliki rentang nilai TOC 0,34% - 

3,45% dan tergolong poor – very good (Peters and Cassa, 1994). Kemudian jika 

dilihat dari nilai PY formasi tersebut memiliki rentang nilai 0,2 mgHC/gr – 10,47 

mgHC / gr dan tergolong poor – very good (Peters and Cassa, 1994). Kemudian 

tipe kerogen yang mendominasi pada formasi tersebut didominasi oleh tipe III 

dengan sedikit tipe II. Jika dilihat dari hasil sejarah pemendaman yang telah dibuat 

daerah ini akan mulai mengalami pematangan thermal serta terjadi ekspulsi 

hidrokarbon pada umur Miosen dengan kedalaman sekitar 2000 meter di bawah 

permukaan laut. Kemudian pada akhirnya pembentukan gas pada daerah ini akan 

terjadi pada umur Pliosen dengan kedalaman sekitar 3000 meter di bawah 

permukaan laut. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

I.7.1  BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, masalah, tujuan, objek, 

ruang lingkup penelitian dan informasi penelitian terdahulu. 

I.7.2  BAB II DASAR TEORI 

  Pada bab ini dibahas mengenai teori dasar yang digunakan selama 

penelitian. Bab ini memuat informasi stratigrafi dan kondisi tektonik 

Cekungan Akimeugah. Selain itu pada bab ini dibahas pula mengenai dasar 

teori mengenai geokimia hidrokarbon mulai dari perkembangan hingga 

aplikasi untuk penentuan karakteristik batuan induk. Kemudian pada bab ini 

juga dibahas mengenai dasar pembuatan model kematangan batuan induk, 

mulai dari parameter hingga aplikasi perhitungan bidang erosi serta 

penentuan nilai paleo heatflow. 

I.7.3  BAB III METODOLOGI 

  Pada bab ini dibahas mengenai langkah kerja dan alur yang digunakan 

selama melakukan penelitian. Hal itu meliputi alat dan bahan penelitian, 

tahap penelitian dan bagan alur penelitian. 
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I.7.4  BAB IV PEMBAHASAN 

  Pada bab ini dibahas mengenai hasil pembuatan model kematangan 

yang ada di masing-masing sumur. Dimana pembahasan masing-masing 

sumur meliputi kondisi litostratigrafi dan biostratigrafi masing-masing 

sumur, karakteristik geokimia masing-masing sumur, kondisi kompaksi di 

masing-masing sumur yang mempengaruhi porositas, kondisi temperatur 

dan tekanan masing-masing sumur, kondisi bidang erosi serta heat flow yang 

ada di masing-masing sumur, hingga akhirnya pada hasil akhir yaitu 

pembuatan model kematangan tiap sumur.  

I.7.5  BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, meliputi tingkat kematangan batuan induk pada masing-masing 

sumur serta urutan pematangan yang ada. 


